Amar

é ultrapassar-se

fazer algo grandioso
pelas pessoas a quem se ama
e não há nada
mais
grandioso do que

oferecer-lhes a possibilidade de se

encontrarem com
Jesus Cristo
Após um ano de implementação do projeto “Catequese Intergeracional” os
catequistas convidaram as famílias a partilharem a sua experiência:

Como pai considerei importante o nosso envolvimento
actividades/encontros ao longo do
ano em catequese. Além de me
ter sido dada oportunidade de
mostrar ao meu filho que estou ao
seu lado nesta caminhada e que a
fé que ele está a descobrir faz
parte dos valores dos seus pais, foi
gratificante senti-lo motivado e
entusiasmado
com
a
minha
presença e da mãe.
Quero continuar a caminhar com o meu filho em catequese.

e

participação

nas

Testemunho de um pai

O aprofundamento na fé, traz benefícios, a nós pais e aos nossos filhos, pois ajudanos na tarefa de educar. Gostei de participar nas catequeses dos nossos filhos
destacando especialmente o Dia da Mãe e a formação com o Pe Rui Santiago sobre a
Eucaristia.
Testemunho de uma Mãe de um catequizando 1º ano

Achei muito importante a participação dos pais nos
encontros e actividades da catequese porque ajudou a
reflectir e a prepararmo-nos para transmitir a fé aos
nossos filhos. Acho importante promover mais encontros
de formação, durante a semana, em horário pós-laboral.

A participação dos pais na Catequese dos filhos é
muito importante uma vez que há uma ligação
entre criança-catequese-pais. Não são coisas
distintas mas complementares. São precisos todos
os intervenientes para uma construção do “eu com
os outros” e do “eu com Deus”. Acho importante
manter esta dinâmica, não esquecendo uma
palestra ou reflexão mais aprofundada relativa ao
tema de comemoração do ano.
Testemunho de Pais de catequizandos 2º ano

Foi sem dúvida importante o meu
acompanhamento na catequese pois mostra
ao meu filho que estou ao lado dele nesta
caminhada e que a fé que está a descobrir
faz parte dos valores dos pais. Destaco,
este ano, a palestra do Pe Riu Santiago
pelas suas qualidades como orador e pelo
tema abordado e a actividade do Dia do Pai
embora ache que devia ter ido mais além.
Proponho que em catequese se promova
uma participação mais activa dos pais e
catequizandos.

A participação na Catequese de pais e filhos é muito importante para a formação, muito
especial, dos filhos, para que sejam mais
amigos dos outros, ajudem o próximo e
encontrem o caminho da paz. A participação
dos pais faz com que os filhos tenham mais
vontade de participar, de seguir o caminho
da luz e da paz. Proponho que os pais devem
continuar a participar nas actividades e
encontros de catequese para poderem
ajudar os filhos, a compreendê-los melhor e
a mostrar-lhes o que está certo.

Foi muito importante a participação dos pais
na catequese pois serviu para uma maior aproximação e uma construção conjunta de algo que
desperte a partilha de conhecimentos e ideias. Proponho que promovam palestras e/ou
debates sobre os possíveis temas “Como acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos
filhos perante a conjuntura actual”, “Importância da auto crítica ao invés da crítica aos
outros” e “Porquê tentar ser melhor, sendo melhor”.
Testemunho de Pais de catequizandos 3º ano

A participação dos pais na catequese é que um voltar à nossa infância, ao tempo da nossa
Catequese. Gostei, em especial dos dias do Pai e da Mãe pois a
actividade das perguntas/respostas permitiu-nos mostrar aos
nossos filhos o tamanho do nosso carinho.
Testemunho de Pais de catequizandos 4º ano

Acho benéfica a nossa participação na catequese para
demonstrarmos aos nossos filhos que nos interessamos por aquilo
que fazem. Gostei muito da catequese feita com os avós. E
importante promover convívios.

A participação dos pais em
catequese é importante pois a nossa
presença dá-lhes ânimo e coragem
para continuar a sua caminhada
motivando-os para prosseguirem no
seu crescimento da fé. E isso é
muito gratificante para nós. Este
ano destacamos a catequese do Dia
do
Pai
pois
desta
forma
conseguiram que os pais dedicassem
um tempo precioso e diferente aos

filhos. Com umas simples perguntas como “Gostas de mim?” e “ Tens orgulho em mim?” foi
uma forma de comunicar o que vai nos seus corações. Proponho para o próximo ano que
façam mais catequeses/actividades ao ar livre , para despertar mais o entusiasmo dos
catequizandos, actividades com idosos pois torna-os mais sensíveis à realidade.

Os nossos filhos sentem-se mais entusiasmados com a presença dos pais em catequese,
ficando mais motivados para seguir o caminho ao qual nós demos início ao baptizá-los. Das
catequeses deste ano destaco a oração Taizé porque achamos muito interessante e diferente
a forma de orar, num ambiente acolhedor. De igual modo, realço a palestra do Pe Rui
Santiago porque nos cativou com a sua simplicidade e simpatia e nos esclareceu de alguns
pormenores importantes e desconhecidos sobre a Eucaristia.
Testemunho de Pais de catequizandos 6º ano

Considero muito importante a participação dos Pais na Caminhada Catequética dos filhos.
Das actividades em que participei destaco a construção do presépio com outros pais. Foi o
primeiro presépio que fiz e deu-me muito
prazer fazê-lo. Penso que o trabalho com pais
em catequese deve continuar e proponho que no
próximo ano se faça um retiro com pais e filhos.
Poderia ser um bom exemplo de vida para os
filhos e muito positivo para os pais.
Testemunho do Pai de uma catequizanda do 8º ano.

S. Vicente de Pereira, 25 de Junho 2011,

